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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst na referentienummer 02 Nachtegaal p. 25 tot aan referentienummer 03 Dworp (GR 12/BRU
8) p. 27 dient gewijzigd:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
2,2 KM NACHTEGAAL (ref.nr 02)
Wijziging vanaf lijn 17

Op een T-splitsing linksaf en waar de weg een bocht naar rechts maakt, volg je hem, over de
Kapittelbeek. Meteen over het brugje naar links. Volg deze weg over een zijbeek van de
Kapittelbeek tot je bij een kruispuntje komt, met rechts een voetweg en links een wat bredere
veldweg, tussen een weide en een bosje. Je stapt nu in de richting van de woonwijk Het Geer,
waar we gelukkig optimaal gebruik kunnen maken van het voetwegennet.
Eerder genoemde veldweg gaat over in zo een voetweg tussen twee hagen. Zo bereik je een
asfaltweg die je schuin rechts oversteekt, waar een andere voetweg begint. (Bewegwijzering
op de boordsteen!) Als je opnieuw asfalt bereikt even naar rechts en dan meteen weer links in
een andere voetweg. Bij een T-kruispunt van voetwegen even verderop naar links. Zo bereik
je een doodlopende asfaltweg: loop over de klinkers ongeveer rechtdoor de voetweg aan de
overzijde in. Dat is meteen de laatste voetweg die we door deze woonwijk volgen: je bereikt
een asfaltweg die je naar rechts volgt. Bij de eerste mogelijkheid ga je linksaf; zo kom je bij
de Kerkstraat, die je naar rechts volgt. Je loopt een paadje tussen muren links voorbij, en wat
verder ga je linksaf door de Gemeentehuisstraat tot bij het gemeentehuis van
4, 2 KM DWORP (GR 12/ BRU 8) (ref. nr 03)

Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids
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